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Velikonoce 2012
Prožíváme jarní období, jedno z nejkrásnějších v roce, kdy se příroda probouzí
k novému životu v jeho nespočetných
formách. Ale není to tak dávno, co jsme
zažili po několik dní arktickou zimu, kdy
nejnižší teploty spadly až pod –30 °C. Během asi tří týdnů se však jaro přihlásilo s takovou razancí, že rozdíl mezi maximálními teplotami dosahoval místy až
50 °C.
Mohlo by se zdát, jako by obrovské
teplotní výkyvy a prudké změny v přírodě zrcadlily stav naší společnosti, její společensko-politické výkyvy, a někdy snad
i stav vnitřního klimatu naší duše.
V těchto dnech, kdy se náhle výrazně oteplilo, vyrazilo mnoho lidí do přírody, nechat se prohřát jarním sluníčkem.

Nemálo bylo ale také těch, kteří se pustili do zevrubného jarního úklidu, až se
tvořily fronty ve „sběrných surovinách“.
Nebude vůbec od věci, když se jimi necháme inspirovat k úklidu domácnosti či
zahrádky naší duše, protože to je předpoklad, abychom i (nebo právě) zde, vyklidili prostor pro nové hřejivé jaro.
Opravdové slavení Velikonoc je
k tomu pozvánkou i vybídkou, vždyť právě v tomto čase slavíme vítězství nezištné, bezpodmínečné a obětující se lásky
nad hrubou silou, povýšeností, pohrdáním a demonstrací moci.
Kéž autentické prožití Velikonoc přinese nám všem do srdce opravdovou radost a vítězství světla nad temnotou.
P. Mgr. František Mráz, děkan

Foto V. Kunát
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Z usnesení rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.

RM schvaluje fakturaci neinvestičních
výdajů za dojíždějící žáky základních
škol a mateřské školy z jiných obcí pro
rok 2012 dle předloženého návrhu.

RM schvaluje výpůjčku skladu – nebytových prostor v čp. 70 v Komenského
ulici v Jilemnici, a to místnosti o výměře 156 m², sousední místnosti o výměře 90 m² a WC v druhé části budovy, vše v suterénu jmenované budovy
Skate Clubu Jilemnice, Lesní 1044, Jilemnice. Náklady na případnou rekolaudaci prostor uhradí vypůjčitel.

RM schvaluje zadání veřejné zakázky
Oprava mostu v Dolení ulici, seznam
obeslaných ﬁrem a seznam členů hodnotící komise dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem vinárny Pod Radnicí

s ﬁrmou J & J Hotels, s.r.o., Pod Hrází
522, Jilemnice za těchto podmínek:
– Doba určitá 10 let.
– Nájemné 18 tis. Kč bez DPH měsíčně, inﬂační doložka od července roku
2016 (roční míra inﬂace za rok 2015).
– Nájemce provede opravy a investice
v rozsahu dle předloženého návrhu,
ceny těchto prací budou prokázány
nájemcem a odsouhlaseny zástupci
města, tyto výdaje budou v prvních
4 letech započítávány proti nájemnému s tím, že přebývající část uhradí
na základě faktur město ve dvou rovnoměrných splátkách k 30. 6. 2013
a 30. 6. 2014.

RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky „zalesnění po kalamitě“: Dendria, Březová 1307, Frýdlant v Čechách.
–pf–

Havárie v Kavánově ulici
Dne 29. 2. 2012 v ranních hodinách
bylo zjištěno, že se propadla část vozovky uprostřed místní komunikace v Kavánově ulici před čp. 176. Konkrétně se objevil otvor v žulové dlažbě o velikosti cca
0,4×0,4 m, přičemž bylo patrné, že pod
vozovkou se nachází volný prostor několikanásobně větší.
Městská policie celou Kavánovu ulici
okamžitě uzavřela a na místo byli přivoláni pracovníci Severočeských vodovodů
a kanalizací – správce veřejné kanalizace
v Jilemnici. Bylo konstatováno, že zřejmě
došlo ke zborcení starého kanalizačního
potrubí z betonových trub, a tato verze

byla také potvrzena při následném provádění zemních prací. Dále se ukázalo, že
oprava zborceného potrubí bude poměrně komplikovaná, neboť potrubí se nachází v hloubce 3,5–4 m a při provádění
výkopů bude nutné použít těžké posuvné
pažení. Práce byly zahájeny neprodleně,
aby se zabránilo dalšímu podmáčení terénu a nedošlo k ohrožení statiky základů
sousedních budov.
Současně s prováděním odtěžení
propadlých vrstev pod vozovkou probíhalo přečerpávání splaškových vod
z úseku nad zborcenou částí kanalizace,
čištění potrubí a monitoring navazujících
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Havárie v Kavánově ulici.
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Foto J. Koucká

částí potrubí speciální kamerou. Pro zajímavost – situaci na místě zaznamenala
a v hlavním vysílacím čase uvedla jedna
známá celostátní televizní stanice. Nutno však dodat, že v této době již bylo
vybagrováno a odvezeno na skládku několik nákladních aut zeminy a „senzační
propadliště“ bylo z podstatné části dílem
práce strojů.
Provoz v Kavánově ulici byl obnoven 7. března 2012. Povrch vozovky byl

kvůli předpokládanému sedání zásypových vrstev prozatím ponechán ve štěrkodrti a po několika týdnech bude provizorně zadlážděn. Na základě výsledku
další kamerové prohlídky navrhne vlastník kanalizace (VHS Turnov) ve spolupráci se správcem kanalizace taková opatření, aby k případné další havárii dojít
nemohlo.
František Augustin, referent odboru
rozvoje a MH, MěÚ Jilemnice

Informace o nakládání s odpady
Už v předminulém čísle, v článku, který se věnoval našemu sběrnému dvoru,
jsme konstatovali, že informací o odpadovém systému města není nikdy dost.
Že je stále plno občanů, kteří nevědí vůbec, jak s kterým odpadem naložit, nebo
mají informace jen částečné. Že odpad,
který doma běžně vyprodukujete, se nazývá domovní a že se skládá z několika
druhů, to už aspoň tušíte. Pojďme si tedy
říct, co dále s jednotlivými druhy odpadů.
Směsný komunální odpad je ten, který
zbyde po řádném vytřídění využitelných
a nebezpečných odpadů a dáte ho do
běžné popelnice nebo kontejneru. Tento odpad se pak odváží na skládku. Sváží
se jednou týdně, a to popelnice během
pondělí a kontejnery na sídlišti během
úterý. Tyto svozy probíhají pravidelně bez
ohledu na státní svátky, jen se střídá ranní a odpolední svoz. Pokud se stane, že
vaše popelnice nebo kontejner u domu
není ve svozový den vyvezen, oznamte to
nám (viz kontakty na konci článku), zjistíme, kde se stala chyba a sjednáme nápravu. A jen pro zajímavost – v loňském roce
jste jako občané Jilemnice vyprodukovali
něco málo přes 1200 t tohoto odpadu.

Papír, sklo – čiré i barevné, směsný
plast jsou suroviny dále využitelné, které svědomitě vytřídíte z domovního odpadu, a zajistíte tak možnost jejich recyklace. Sběr se provádí do žlutých,
modrých, bílých a zelených kontejnerů rozestavěných po městě. V současné
době je stanovišť 30 s celkem 143 kontejnery a výhledově bude tato síť nadále
zahušťována.
Plast, tedy žluté kontejnery, se vyváží každou středu, papír, tedy kontejnery
modré, každé pondělí a sklo, tedy zelené a bílé kontejnery typu zvon se vyvážejí
nepravidelně na objednání. Pro každou
surovinu jezdí jiné auto, to platí i pro oba
druhy skla. A opět pro představu, v loňském roce jste vytřídili celkem 110 t papíru, 58 t plastů a 85 t skla.
Dalšími využitelnými složkami jsou
obaly tetra-pak, tedy krabice od nápojů
(džusů, mléka, vína, …) a kovové obaly (tedy plechovky). Sběr u obou druhů
je pytlový, plné pytle mohou být odkládány na kterémkoli stanovišti barevných
kontejnerů na tříděný odpad a jejich svoz
probíhá pravidelně každé pondělí dopoledne. O státních svátcích se nesváží.
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Nové pytle na sběr tetra-paků i kovových
obalů si můžete vyzvednout zdarma v Informačním centru nebo v pokladně městského úřadu, kam chodíte platit poplatek
za odpad. Každý druh má jiný typ pytle,
odpady nám, prosím, nemíchejte.
Tím jsme probrali ty druhy odpadů,
které můžete odkládat do kontejnerů rozmístěných po městě nebo do pytlů, které se plné nechávají u těchto kontejnerů.
Všechny ostatní druhy odpadů pak
odevzdávejte ve sběrném dvoře. Tomu
se už dnes nebudeme věnovat podrobně,
informace jsou v letošním lednovém čísle zpravodaje. Jen připomeneme o jaké
odpady se jedná – velkoobjemové odpady, kovy, nebezpečné odpady, stavební
a demoliční odpady, dosloužilá elektrozařízení, pneumatiky, a další. Ve sběrném

dvoře můžete odevzdat i vytříděné složky odpadů, pokud je z nějakého důvodu
nechcete nebo nemůžete dát do nádob
po městě.
Snad se nám podařilo orientovat Vás
v odpadovém systému města. Pokud si
nebudete s něčím jisti nebo budete potřebovat další informace, najdete je jednak na webových stránkách města Jilemnice nebo se neváhejte obrátit na tyto
kontakty: Dagmar Stolínová, MěÚ Jilemnice, odbor rozvoje a místního hospodářství, tel.: 481 565 206, e-mail: stolinova@mesto.jilemnice.cz.
Děkujeme Vám za zodpovědný přístup k nakládání s odpady! I díky Vám
patříme k úspěšným obcím v soutěžích
o zlatou a diamantovou popelnici!
–ds–

Společenská rubrika
Životní jubilea – únor 2012
91 let
Karel Heppner, Na Drahách 245
89 let
Věra Hilšerová, Jaroslava Havlíčka 482
87 let
Miroslav Brůna, Polní 970
Drahuše Tuláčková, Valdštejnská 240
Miluše Butulová, Dolení 30
Zdeněk Šín, Jaroslava Havlíčka 987
86 let
Zdeněk Karel, Ke Koupališti 533
Lukášková Gizella, Jeriova 992
Jaruška Petráňová, Na Drahách 666
80 let
Jaroslav Kubát, Jana Buchara 647
Marta Faistauerová, Sokolská 643
75 let
Vladimír Musil, Spořilovská 996
6

Eva Kracíková, Na Drahách 692
Eva Dvořáková, Krkonošská 779

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Úmrtí
leden, František Šlambor (*1967)
6. 2., Jaroslava Špůrová (*1943)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Vítání občánků
Dne 17. února jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Milan Soukup, nar. 9. 9. 2011

Matyáš Lukeš, nar. 14. 9. 2011
Dominika Matějková, nar. 17. 9. 2011
Soﬁe Stovičková, nar. 9. 10. 2011
David Jahoda, nar. 16. 10. 2011
Michal Honců, nar. 19. 10. 2011
Kateřina Vencová, nar. 20. 10. 2011
Zdeněk Vocásek, nar. 24. 10. 2011
Filip Ott, nar. 1. 11. 2011
Matěj Faistaver, nar. 3. 11. 2011

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Sňatky – únor 2012
Kamil Mrůzek, Horní Branná
a Alena Soukupová, Poniklá

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.

Za SPOZ: Jolana Kozáková

Duben
Jan Kubát
Duben už pomalu
pootvírá
vrátka všech
májových přání
Dech chladu chvílemi
ještě se vtírá
nechce se podvolit
jarnímu tání
Přesto však vrátka
otevře zcela
do zahrad růží
i jásavých květů
Odkudsi přilétne
zbloudilá včela
prvnímu kvítku zašeptá
rozvitou milostnou větu

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hod. mimo pondělí.
Výstavy:
Zámek: Veselé Velikonoce – výstava zachycuje historii Velikonoc, jejich tradice,
typické produkty a mnoho dalších zajímavých věcí. Výstava potrvá do 22. 4.
Čp. 1: výstava Zdenko Feyfar – fotograﬁe – výběr z díla (do 22. dubna)
Pozdraveno budiž světlo – výstava svítidel, svíček, loučí, sirek, křesadel atd. (do
22. dubna)

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka
Měsíc březen probíhal v naší knihovně
ve znamení čtenářů, pro které byl po celou dobu připraven doprovodný program

(např. rodinná a sváteční registrace; ocenění nejvěrnějšího čtenáře i nejpilnějšího
dětského čtenáře; knihovnické setkávání
pro děti aj.). V měsíci dubnu pokračujeme s nabídkou akcí tentokrát se zaměříme na čtení a knihu jako takovou.
Dne 2. dubna 2012 si u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře
H. Ch. Andersena připomínáme Mezinárodní den dětské knihy a na 23. dubna
připadá Světový den knihy a autorských
práv. Čtenáři i návštěvníci jilemnické
knihovny se mohou zapojit například do
ankety „Můj typ“, připravena je výstava
„Nové přírůstky“, využít lze nabídky knih
„Burza“ i knih z oblíbeného nakladatelství Fragment pro děti a mládež. Těšíme
se na Vaši návštěvu.
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Kalendář akcí
nabídka pro pořadatele
Od letošního roku je na stránkách
www.ic.mestojilemnice.cz, www.mestojilemnice.cz, www.jilemnickypivovar.
cz spuštěn nový Kalendář akcí. Našim
cílem je, aby tento kalendář nabízel
nejen místním, ale i návštěvníkům Jilemnice souhrnný přehled kulturního
a sportovního dění v Jilemnici.
Všechny akce budeme soustřeďovat v Informačním centru a následně
je pak vkládat na již zmíněné webové

Zápis do mateřské školy
Společný zápis do mateřské školy Jilemnice se uskuteční v budově MŠ Spořilovská ve dnech:
– pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna
od 13.00 do 16.00 pro MŠ Spořilovská
– středa 18. dubna a čtvrtek 19. dubna
od 13.00 do 16.00 pro MŠ Zámecká
– pátek 20. dubna od 13.00 do 16.00
pro MŠ Valteřická.

Mateřské centrum Rodinka vás zve
na povídání s Miloslavou Auersvaldovou
na téma Produkty Aloe Vera na podporu
zdraví dětí i dospělých. Ve středu 18. 4.
od 10 hodin.

Česká křesťanská akademie – Klub
Betanie Vás srdečně zve na pořad Ze života hudebního skladatele Zdeňka Fibicha. Hostem bude režisér doc. Petr Kaňka, autor řady vynikajících dokumentů
(mimo jiné i o jilemnickém Metelkově
betlému). Před časem natočil velmi působivý hraný dokument o Fibichovi a jeho
manželkách, jež pocházely z Jilemnice. Toto téma má tedy pro nás zvláštní
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adresy a také do tištěného přehledu
akcí, který je zdarma k dostání v Informačním centru. Organizátoři mohou
informace o chystaných akcích zasílat
na info@mestojilemnice.cz. Email musí
obsahovat následující: název, datum
a čas konání, popis akce, kontakt na
pořadatele, případně i obrázek k akci
ve formátu JPG. Kompletní seznam akcí
(zaslaných do 15. dne v měsíci) bude
zveřejněn také ve zpravodaji města.
Těším se na spolupráci
Tereza Ledlová
Informační centrum Jilemnice
význam a přitažlivost. Krátký dokument
si během večera předvedeme, ale diskutovat se bude nejen o Fibichovi. Mezi
témata zařadíme i povídání o České televizi.
Velký sál Krkonošského muzea v Jilemnici v pondělí dne 23. dubna v 19 hod.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vaši
účast.

Klub žen Jilemnice pořádá jarní bazar
dětského oblečení v sokolovně ve 2. poschodí:
17. dubna 13–17 hod. příjem, 18.–19.
dubna 8–17 hod. prodej, 20. dubna
15–17 hod. likvidace. Upozorňujeme,
že přijímáme pouze dětské oblečení do
velikosti 178. Nepřijímáme dětské kočárky. Nevyzvednuté věci budou dány na
charitu. Nenoste, prosím, věci na charitu, pokud je nechcete prodávat v bazaru.
Za KŽ Mejsnarová

Fórum Zdravého města Jilemnice –
Desatero problémů 2012
Fórum Zdravého města Jilemnice je
ročně se opakující veřejné projednání

k celkovému rozvoji města. Na akci srdečně zveme nejen zástupce veřejné
správy, neziskového i podnikatelského
sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména širokou veřejnost! Cílem tohoto veřejného setkání, je získat co
nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města Jilemnice. Účastníci se zde mohou vyjádřit
k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Diskuse probíhá formou tématických oblastí (životní
prostředí, doprava, cestovní ruch apod.),
hlavním společným výstupem je formulace deseti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel. Pro účastníky je připraveno občerstvení, malá tombola a kulturní
vystoupení taneční skupiny Paul-Dance
Jilemnice. Akce se koná 12. dubna 2012
od 16 hod ve velkém sále Společenského
domu Jilm. Vstup na akci zdarma.

Rozhlédni se a poznávej
Den Země letos oslavíme v Jilemnici
již v pátek 20. dubna. Každý, kdo přijde
po 8 hodině k bráně zámeckého parku,
bude moci napsat na barevný lístek své
přání naší Zemi a připojit se k řetězci
všech účastníků.
Program na celé dopoledne je připraven pro děti 4.–6. tříd škol Jilemnicka. Malé děti najdou své lektory v parku, kde na ně čekají tato témata: Poslové
jara, Trampoty se zvířaty, Vnímáme to jinak, Třiďme odpad!, Pojďte s námi nakupovat, Ptačí zastavení, Hory za humny, Oslavujeme a chráníme přírodu.
Děti z 5. a 6. tříd se vydají na poznávací
okruh, který, ač je veden za humna Jilemnice, vždy přinese nové zážitky a nečekaná překvapení. Na náměstí bude opět nabízet své zboží obchůdek Fair Trade a do
velké rodiny každoročně vysazovaných
jilmů horských přibude další strom.

V lednovém čísle zpravodaje jste se dočetli,
proč není u kostela starodávná socha sv. Jana
Nepomuckého datovaná letopočtem 1718.
Tato krásná socha je nyní v kamenosochařské
dílně a slouží jako model. Na nové soše se již
pracuje. Zatím je ukryta v pískovcovém bloku o hmotnosti cca 3,3 tuny. Velice kvalitní
kámen je z lomu v Podhorním Újezdě u Hořic v Podkrkonoší. Pískovec je krásně probarven a můžeme se těšit na novou sochu. Text
a foto: Ivan Václavík, starosta Jilemnického
okrašlovacího spolku

Den Země už k Jilemnici prostě patří.
Při jeho organizaci každoročně úspěšně
spojí své síly Město, učitelé ZŠ Jilemnice,
Správa KRNAP se svými lektory a občanské sdružení MAS „Přiďte pobejt!“, které
celou akci připravuje.
Přijďte napsat přání naší Zemi k bráně
zámeckého parku i Vy!
Zdeňka Flousková,
MAS „Přiďte pobejt!“
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Výzva redakce šikovným fotografům
Vážení čtenáři, je fotografování Vaším
velkým koníčkem? Máte doma fotograﬁe z Jilemnice či blízkého okolí? Chcete,
aby se Vaše fotograﬁe objevila na titulní
stránce našeho zpravodaje? Pak hledáme právě Vás! Každý měsíc se potýkáme s nedostatkem fotograﬁí k uveřejnění
na titulní stránce. Na poslední chvíli nás
zachraňuje Vojta Kunát, Lucka Hájková,
Daniel Zajíc, Petra Vrbiniaková a další.
Moc jim za to děkujeme a jejich přízně
si velmi vážíme! Rádi bychom si vytvořili galerii fotek „do zásoby“, ze kterých
budeme moci vybírat. A proto: máte-li
ve svém počítači fotograﬁe na výšku, ve
vysokém rozlišení, se zajímavou celoroční tematikou, zašlete nám je na náš
e-mail: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz
(pozor, soubory větší než 5 MB je nutno zaslat např. přes www.uschovna.cz).
Nezapomeňte připojit Vaše jméno a případně adresu. V případě zveřejnění Vaší

fotograﬁe na obálce Vám rádi tento výtisk
zašleme zdarma.

Zpravodaj si můžete předplatit
Je pro Vás obtížné sehnat zpravodaj?
Rádi byste výtisky dostávali až do Vaší poštovní schránky? Ozvěte se na e-mail: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz, předplatné se
skládá z ceny zpravodaje 11 Kč a poštovného ve výši 14 Kč. Celoroční předplatné
činí 275 Kč – je možné se domluvit i na
kratším předplatném.

Upozornění
Články do zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu: zpravodaj@
mesto.jilemnice.cz. Žádáme autory, aby
příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky. Na příspěvky dodané později nebude brán zřetel a zařadíme
je, pokud budou ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka květnového čísla se
koná ve středu 11. dubna 2012.

Z výstavy Veselé Velikonoce v Krkonošském muzeu.
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Foto V. Kunát

Přehled hlavních velikonočních bohoslužeb
Církev bratrská, Valdštejnská 267
6. 4. Velký pátek od 17 hod.
8. 4. neděle – Boží hod velikonoční od 9 hod.
Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 268, Jilemnice,
příp. evangelický kostel v Křížlicích
6. 4. Velký pátek – Jilemnice 16.30 hod., Křížlice 18 hod.
8. 4. Hod Boží velikonoční – Křížlice 8.45 hod., Jilemnice 10 hod.
Římskokatolická církev – kostel sv. Vavřince
5. 4. Zelený čtvrtek – v 19 hod. mše sv.
6. 4. Velký pátek – v 19 hod. velkopáteční bohoslužba
7. 4. Bílá sobota – v 20 hod. – velikonoční vigilie (lidově slavnost Vzkříšení) se
svěcením ohně, paškálu atd.
8. 4. hod Boží velikonoční – v 9 hod. slavnostní mše sv., při níž chrámový sbor
přednese Slavnostní mši d-mol od Jana Nepomuka Škroupa
9. 4. Velikonoční pondělí – v 9 hod. mše sv. s lidovým zpěvem

Jan Nepomuk Škroup
– český komponista a dirigent; bratr skladatele naší hymny Františka Škroupa
Narodil se 15. září 1811 jako syn kantora a muzikanta v obci Osicích mezi
Hradcem Králové a Pardubicemi. Studoval na gymnáziu, ale později měl se
věnovat hospodářství. Zanechal studií, avšak od roku 1836 se věnoval hudbě.
Stal se ředitelem vyhlášeného pražského kůru u křižovníků a v letech 1840–46
a 1870–82 zastával místo druhého kapelníka ve Stavovském divadle. Od r. 1845
působil jako ředitel kůru u sv. Víta na Pražském hradě. Přibližně ve stejné době
začal vyučovat zpěv v pražském semináři. Jako skladatel vstoupil Škroup do
mnoha odvětví hudby. Složil tři opery, řadu českých písní, z nichž dodnes zůstává v povědomí Bývali Čechové. Věnoval se samozřejmě také duchovní hudbě:
zkomponoval 10 mší, několik Te Deum, offertorií, velké rekviem, čtyři mariánské antifony a mnoho dalších skladeb. K nejpůsobivějším dílům patří velikonoční offertorium Terra tremuit.
Věnoval se rovněž hudební teorii. Jeho skladby s vynikající melodikou dokáží oslovit i dnešního posluchače a hrají zejména na kůrech kostelů. Jeho
slavnostní mše d-mol zazní na Hod Boží velikonoční také v kostele sv. Vavřince v Jilemnici.
Jan Nepomuk Škroup zemřel roku 5. května 1892 v Praze. Od jeho smrti tedy
letos uplyne 120 let.
–jl–
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Zdravé město… o řemeslech
Vážení čtenáři,
na řádcích níže naleznete 1. díl o tkalcovství, lnářství a plátenictví. A že je to
čtení zajímavé! Přesvědčte se!

Ruční zpracování lnu
Ruční zpracování přírodních rostlinných
vláken představuje prvotní způsob zpracování textilního materiálu, který přetrval několik tisíc let. Je doložen od mladší doby kamenné (neolitu) – v českých
zemích od 5. tisíciletí př. n. l. – až do
19. století, místy dokonce až do poloviny 20. století.
Z rostlin, jejichž vlákna bylo možno
příst, se pěstoval především len, v podstatně menší míře konopí. Jednotlivé
fáze zpracování textilních vláken až po
zhotovení příze byly původně domáckou neřemeslnou prací, kterou se zabývaly převážně ženy, hlavně v podzimním a zimním období. Základní nástroje
i postup zpracování jsou doloženy již ze
16. století. Upředená příze sloužila většinou jako materiál pro zhotovování tkanin
různých kvalit.
Tkalcovská výroba se po ekonomické
stránce vyvíjela nepřetržitým proudem
od domácí výroby pro vlastní potřebu,
přes domáckou výrobu provozovanou
většinou jako vedlejší zaměstnání až
k výrobě řemeslné a vytvořila i základ
pro manufakturní a tovární textilní výrobu. Vývoj jednoho typu neznamenal
zánik druhého. Prvé zmínky o tkalcích –
řemeslnících a počátky zakládání tkalcovských cechů se datují do 14. století,
ale ještě na počátku 20. století byla výroba pro vlastní spotřebu na některých
místech živá.
12

Jevem zcela mimořádného významu
byl mezinárodní obchod s přízí a plátnem – plátenictví, na kterém se svou prací podíleli právě domáčtí přadláci a řemeslní tkalci. Od 16. století se textilní
výroba stala významným hospodářským
odvětvím. Česká plátna se prodávala na
zahraničních trzích i v zámoří. Pěstování
lnu a všechna stadia jeho zpracování byla
zahrnuta do robotních povinností poddaných a vrchnosti se pak podílely na obchodu s přízí a plátnem.
V průběhu 18. století se předení a tkaní lněného zboží pro trh silně rozšířilo
nejen v českých zemích, ale i v jejich
sousedství. V této době byla také založena řada textilních manufaktur. Význam
lnářství a plátenictví dokládají následující
údaje. V roce 1766 se jen v Čechách zabývalo předením lnu a konopí více než
176 tisíc osob, tkaním více než 20 tisíc tkalců a veškerou textilní výrobou
pak celá pětina obyvatelstva. Na konci
18. století již bylo plátenictví nejrozšířenějším odvětvím výroby, lnářské výrobky tvořily více než polovinu českého exportu.
Lnářství a plátenictví však byly také
prvními obory, které pocítily nástup tovární výroby. Úpadek ručního zpracování
lnu a konopí nastal po vynálezu spřádacího stroje na len (1799) a zejména po
jeho zdokonalení v roce 1820. Přispělo k němu také ukončení Napoleonovy
kontinentální blokády, kdy Británie zaplavila evropský trh dovozem levných bavlněných látek a levnější strojově vyráběné lněné příze. Důsledkem byla hluboká
krize lnářství, ručního přadláctví a tkalcovství, která nastala ve 30. a 40. letech
19. století zejména v severních oblastech

Českého království a uvrhla do bídy tisíce
přadláků a tkalců.
V 19. století se textilní manufakturní
výroba postupně mění ve výrobu tovární.
Domácí suroviny stále více nahrazovala
dovážená bavlna. Ve 20. století rozšířila
paletu textilních surovin další vlákna, jež
vytlačovala len z užívání.
Ruční zpracování lnu se udrželo až do
počátku 20. století v podhorských oblastech českých zemí. Využívalo se však
většinou pouze pro vlastní spotřebu. Domácká výroba plátna zanikla po 2. světové válce.
Pěstování lnu vyžadovalo značné
množství ruční práce. Půda musela být
odpočatá, pohnojená a několikrát důkladně zoraná. Len bylo nutné plít, často i dvakrát. Řada pravidel i pověr se tradovala o správné době setby.
Důležitá byla znalost správné doby
sklizně. Dbalo se na to, aby hrsti vytrhaného lnu od sklizně až do počátku
předení držely při sobě, aby se stonky
a vlákna nepocuchaly. Stonky se sušily na
strništi, svázané do snopků se pak svážely do stodoly. Tam se len nebo samičí
stonky konopí zbavovaly semen (tobolek) buď na drhlenech nebo mlácením
pomocí cepů.
Po zbavení semen se len opět odvezl na strniště nebo louku, kde se rosil –
obvykle šest až osm týdnů. (V 19. století se začal také máčet.) Vzduch a slunce
rozrušily dřevnaté části stonku. Vyrosený
len se usušil a uložil k pozdějšímu zpracování.
Odstranění dřevitého obalu stonků
bylo možné teprve po jejich prudkém
usušení v horkém vzduchu. Původně
bylo obvyklé, ale také velmi nebezpečné, sušení lnu v domácích pecích na pečení chleba. Hořící len vyletující z komína snadno způsoboval požáry doškových

a šindelových střech, a proto domácí sušení lnu zakazovala vrchnostenská nařízení. Proto se od 17. století stavěly mimo
zástavbu samostatné budovy s vytápěnou
pecí – tzv. pazderny.
Dřevitá část stonku se odstraňovala
lámáním usušeného ještě teplého lnu
dřevěným nožem trdlice. Při současném
popotahování hrstí napříč lamačkou se
dřevité pazdeří stíralo z vláken a vytřásalo se z nich máváním a potřásáním. Tam,
kde len představoval významný zdroj obživy, se mu věnovala větší pozornost. Len
se navíc potíral na mědlici, která měla
nůž se dvěma ostřími. Názvy nářadí trdlice a mědlice se často zaměňují. Všechen
odpad hrubých vláken se dále zpracovával na hrubou přízi. Vůz naplněný „vytřeným“ lnem byl obvyklou součástí výbavy
bohatých nevěst.
Vochlování – česání vláken – sloužilo
k odstranění dřevnatých zbytků pazdeří
a koudele z vláken. Hrsti lnu se švihnutím protahovaly přes vochle – „kartáče“
s drátěnými zuby, nejprve na vochli s řídkými hřeby a nakonec na nejhustší vochli. Poté byla vlákna připravena k předení.
Odpad z vochlování – koudel – spřádaly přadleny začátečnice v hrubou přízi používanou ke tkaní plátna na pytle,
slamníky, plachty trávnice a kroucení
provazů. Pačesy, pačíska se používala
na běžnou přízi určenou ke tkaní oděvů
i textilií. Z vláken získaných na nejhustší
vochli se po spředení tkalo nejjemnější plátno.
Základním nářadím k předení (zhotovování příze, nití) bylo od mladší doby
kamenné ruční vřeteno, na které se navlékal přeslen – sloužil jako setrvačník,
udržoval rotaci a svislou polohu vřetene.
Ruční vřeteno doplňovala přeslice, vhodně upravená tyč, na níž se upevňovala
vlákna určená k předení.
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Při spřádání přadlena z přediva nepřetržitě jednou rukou vytahovala vlákna, která se snáze zakrucovala při zvlhčování (vodou, obvykle však sliněním prstů).
Pramínek se za nepřetržité rotace a tahu
vřetene zkrucoval ve stále delší nit – až na
vzdálenost rozpřažené paže. Pak přadlena zakrucování přerušila, aby nit navinula. Předení bylo ženskou prací, přeslice
a vřeteno se proto staly ženským symbolem. Vřeteno se běžně používalo do
14. století, pro určité typy příze (např. útkové nitě a zvláště kvalitních vláken) ještě v 18.–19. století. (Pokračování příště)
Jan Luštinec

Z krkonošských
velikonočních koled
Smrtelná, Smrtelná neděle,
Komus dala klíče od nebe?
Dala jsem je, dala, svatému Petrovi.
Svatý Petr z Říma
nese ﬂaši vína,
abychom se napili,
Pánaboha chválili.
Až půjdem ze dveří ven,
dej vám Pánbůh dobrý den.
Hody jdou, hody jdou,
jabka kvou,
líta nesou před sebou.
Otoč se, koši,
dej nám po groši,
na zelenou misku,
dej nám po penízku.
Jestliže nedáte,
tak uhlídáte,
všechny hrnce vám potlučem,
co v polici máte.
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Textilní výroba dnes:
Výrobu textilií, textilních výrobků
a oděvů najdeme v dnešních podmínkách poskrovnu. Na Jilemnicku najdeme
40 podnikatelů, kteří ve svých listinách
mají tento obor zapsán, z toho 9 je jich
přímo v Jilemnici.
Obor živnosti výroba textilií, textilních výrobků a oděvů v sobě zahrnuje
krejčovství, výrobu a prodej textilních
výrobků, šití ubrusů a ložního prádla,
výrobu pletených a háčkovaných výrobků, opravy oděvů, výrobu punčochového zboží, autoplachet a další obory bez
speciﬁkace.

Přišel jsem k vám na koledu,
koledu mi dejte,
nic se mně nesmějte.
Jestli mně nic nedáte,
vaši dceru nevdáte.
Bude ona na peci sedět
a na vás škaredě hledět,
to uhlídáte.
Hody, hody, dědku,
vem na bábu štětku,
podrápej jí záda,
vona bude ráda.
Šel sem do komory s háčkem,
viděl sem tam koláč s máčkem,
jestli mně ho nedáte,
mou mošnu rozhněváte.
Honzíčku Lásku,
přiď na pomlázku,
já ti dám hubičku,
nebo tě plásknu.

Skřivan polní
S tímto poměrně známým druhem se
u nás můžeme setkat začátkem března,
přestože by si měl dle přísloví na Hromnice vrznout, i kdyby měl zmrznout. Vloni se začali protahující skřivani (Alauda
arvensis) objevovat kolem Jilemnice
12. března. Na jaře se tak vrací ze svých
zimovišť ze západní a jihozápadní Evropy. To potvrzují i výsledky kroužkování.
Možná tak již zmiňované přísloví pochází ze západních německých zemí nebo
ze záměny s podobným chocholoušem.
Po příletu se s ním setkáme snad
nad každým polem, kde nejprve uslyšíme jeho švitořivý a dlouhý zpěv trvající
i hodinu. Obhajuje tak svůj hnízdní okrsek, kterému je poměrně věrný po více
let. Při zpěvu je pro něj typický třepotavý let, kdy stoupá až do výšky 400 metrů, takže se nám může často stát, že slyšíme zpěv, ale skřivana nevidíme, neb
je jako malá tečka na obloze. Velikostí
je o něco větší než vrabec a menší než
drozd. Jeho zbarvení je skvrnitě hnědé,
je tak dobře maskován při pohybu na

poli či hnízdění. Hnízdo si staví začátkem dubna na zemi v dostatečné vzdálenosti od stromů a keřů. Většinou hnízdí
2–3× ročně (2–5 vajec), ale jeho hnízdní
úspěšnost není nijak vysoká. Mladé samice mají jen 15% hnízdní úspěšnost a starší přibližně 50%.
Největší ztráty způsobují predátoři –
krkavcovití ptáci, lišky, lasice, kuny a svou
daň si také vyberou žací stroje. Mezi další
ohrožení patří nedostatek hnízdišť – přechod od jařin k ozimům je pro skřivana
nepříznivé, protože porost je velmi brzy
hustý, vysoký, a tak nevhodný pro jeho
hnízdění. Jeho početnost také klesá se
sníženou různorodostí krajiny. V zemích,
kde jeho početnost už poklesla dramatičtěji než u nás (např. Velká Británie), se
uchýlili k řešení v podobě „biopásů“, kde
se nechá v poli úzký travnatý pás. Další možností je posunutí sečení některých
luk na konec května. Kvůli těmto a dalším ohrožením se stal skřivan také ptákem roku 2005.
Luděk Petrilák ml.

Z jilemnických škol
Beseda na ZŠ J. Harracha v Jilemnici
Jak se žije vozíčkářům?
V úterý 14. 2. 2012 naše třída už potřetí prožila zajímavou besedu – tentokrát
s názvem Jak se žije vozíčkářům. Navštívil
nás pán, který je od narození na vozíčku,
protože trpí dětskou mozkovou obrnou.
Nejprve nás seznámil se svým příběhem,
pak povídal o možnostech vozíčkářů, nechal nám prostor pro dotazy, pustil nám

několik krátkých ﬁlmů a rozdal nám brožurky o problematice postižených.
Asi týden před besedou jsme jako tradičně napsali, co si myslíme o životě vozíčkářů. Od toho pána jsme se dozvěděli, že existuje spousta pomůcek pro
vozíčkáře, spousta činností, které mohou vozíčkáři vykonávat a také že mohou dokonce i lyžovat na speciální lyži
pro vozíčkáře. Dozvěděli jsme se, že ten
pán vlastně vděčí za svou nemoc lékaři,
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který při jeho porodu udělal chybu a potom v roce 2001 při operaci došlo k nedopatření – operatér přeřízl důležitý nerv,
a tím jeho nemoc zhoršil ještě o 80 %.
Také nám řekl, že ho v jeho životě hodně
podpořila rodina. Takový vozíčkář musí
mít spoustu osobních asistentů, kteří mu
dávají najíst, napít, musí ho ukládat do
postele, musí s ním chodit na záchod atd.
Tento pán je přímo obdivuhodně aktivní, protože prodává časopisy, zajišťuje
zaměstnání ostatním postiženým a nebo
moderuje různé charitativní akce. Beseda byla velice zajímavá a určitě bychom
ji doporučili i jiným školám.
Kontakt na pána, který s námi besedoval, můžete získat u třídní učitelky
7.A Magdy Ambrožové a pozvat ho třeba i k vám.
Za žáky 7.A a B sepsala
Bára Edlmanová

Dětský parlament
Na sklonku loňského školního roku byl
po vzoru ostatních zdravých měst ustaven
dětský parlament města Jilemnice. Ještě
do prázdnin si jmenovaní zástupci zvolili
ze svých řad starostu a místostarostu dětského parlamentu. Starostou se stal Jakub
Boukal (tehdy z tercie) a místostarostou
se stal Tomáš Pavlík z tehdejší 7. třídy. Zároveň parlament schválil své stanovy, ze
kterých třeba vyplývá, že jednání dětského parlamentu nejsou dospělé veřejnosti
přístupná (mimo zvaných hostů), že členy tohoto parlamentu mohou být dva až
tři zástupci z každé třídy 6.–9. ročníku
zdejších základních škol a také zástupci z primy až kvarty zdejšího gymnázia.
Při hlasování však platí pouze jeden hlas
za každou třídu. Do dnešních dnů zatím
proběhlo devět řádných zasedání dětského parlamentu, nejprve v prostorách
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zasedací síně městského úřadu a následně v prostorách ICM. Tak jako v ostatních dětských parlamentech se jednání
točí okolo aktuálního dění v našem městě
s tím, že mladí lidé se právě formou dětského parlamentu k tomuto dění můžou
vyjádřit. Zvykem je, že většiny jednání se
účastní starosta nebo místostarostka našeho města a koordinátor zdravého města. Z hodně diskutovaných otázek bylo
nalezení prostoru pro skate park a i další otázky týkající se volnočasových aktivit mládeže. V rámci vypsané soutěže
mezi svými vrstevníky si dětský parlament vybral své logo, které je však třeba
pro jeho další použití ještě graﬁcky upravit. Po dlouhých diskusích se uskuteční nultý ročník tzv. „Souboje tříd“ a dne
13. 4. 2012 (pátek dopoledne) proběhne
v prostorách Společenského domu Jilm
dětské fórum města Jilemnice, které by
mělo ukázat náhled na naše město z pozice mládeže den po pořádání „dospěláckého“ fóra.
O náhledu naší nejmladší generace
i o případných dalších aktivitách Vás rádi
budeme informovat v některém z dalších
čísel zpravodaje (doufejme, že příště již
ústy tiskového mluvčí dětského parlamentu).
–MŠ–

Vojta a Marek – nejlepší řečníci
regionu
Vojtěch Kunát (kvinta), který se do regionálního kola soutěže v komunikaci (Mladý Démosthenes) probojoval již potřetí,
opět zvítězil. Nutno podotknout, že jeho
soupeřem byli nejen řečníci v jeho věkové kategorii, ale také viróza, které musel
vší silou vzdorovat.
V další kategorii se poprvé jako soutěžící objevil Marek Erben (kvinta), který

Z akce v rámci Dne Země.

rovněž porazil své soupeře a získal prvenství.
Účast Vojty a Marka v regionálním
kole celostátní soutěže Mladý Demosthenes byla opravdu úspěšná a oběma lze
k postupu do krajského kola blahopřát.
A co je čeká dál? Musí natočit video se
svým vystoupením a odborná porota následně rozhodne, kdo z účastníků soutěže postoupí do celostátního kola.
Dr. Nataša Nováková,
gestor projektu na gymnáziu

Podporujeme nadané žáky
V letošním školním roce se naše gymnázium intenzivně zapojilo do vzdělávacího projektu Pracujeme s nadanými žáky.
Jeho organizátorem je Vzdělávací centrum Turnov.
Do projektu byli vybráni na uvedené
obory tito naši žáci:

Archiv MAS „Přiďte pobejt!“

Anglický debatní klub: Lenka Kuijtenová 4.O a Daniela Ottová 6.O
Biologie: Veronika Hájková 3.O a Karolína Machová 6.O
Fyzika: Kateřina Šírová 3.O, Martin
Moudrý 6.O a Ondřej David 6.O
Chemie: Jaroslav Cerman 4.O a Vladimír Finger 6.O
Informatika – realizace multimediálního produktu: Michal Sedláček, Martin
Moudrý a Alice Sabolová – všichni 6.O
Rétorika a debatní klub: Vojtěch Kunát 5.O, Barbora Hönlová 6.O a Kateřina Tauchmanová 6.O
Tvůrčí psaní: Alexandra Fiedlerová
4.O a Daniela Ottová 6.O
Účastníci projektu obdrží po absolvování workshopů certiﬁkát, který mohou
později uplatnit při přijímacím řízení na
VŠ i v pracovním životě.
Dr. Nataša Nováková,
gestor projektu na gymnáziu
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Úspěch tanečního oboru
ZUŠ Jilemnice
V pátek 24. února 2012 proběhlo v divadle v Lomnici nad Popelkou okresní kolo
soutěže tanečních oborů ZUŠ. V soutěži
se o postup do krajského kola utkali žáci
a žákyně tanečních oborů ze Semil, Lomnice, Jilemnice a Lomnice.
Každá škola mohla přihlásit do soutěže
6 choreograﬁí. Soutěž byla rozdělena do
věkových kategorií od 7 let do 19 a výše.

Jilemnice přihlásila do soutěže 6 choreograﬁí a přivezla 6 přímých postupů do
krajského kola – prostě 100% úspěch.
Tanečníky a tanečnice teď čeká krajské kolo, které se bude konat v pátek
13. dubna v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.
Držme tedy tanečníkům palce, aby
se jim dařilo i v krajském kole zabojovat
o postup do kola národního.
Mgr. Ilka Kulichová,
TO ZUŠ Jilemnice

Beseda a rozhovor s Alicí Nellis
Dne 23. 2. 2012 jsem se rozhodl, že
upřednostním besedu jedné z mála českých režisérek Alice Nellis před druhým
dílem vyprávění pana Mgr. Hrušky o Austrálii. Besedu s paní Alicí Nellis pořádala
Česká křesťanská akademie – klub Betanie, která takovéto akce se zajímavými
hosty pořádá pravidelně. Paní Alice Nellis
je nebo byla internetovou designérkou,
zpěvačkou, textařkou, scénáristkou, režisérkou apod. Prvním bodem této besedy bylo pochopitelně přivítání a uvedení
této režisérky. Druhým bodem bylo to,
že paní Nellis prozradila všem účastníkům besedy stručný děj svých ﬁlmů, žánry, v kterých jsou ﬁlmy natočeny, a další
věci. Poté následovala diskuse o morálce
a poté otázky všech účastníků této besedy, kteří se na něco chtěli tohoto vzácného hosta zeptat. Já jsem si však počkal
na úplný konec besedy, jelikož jsem měl
přislíbený s touto velmi ochotnou režisérkou krátký rozhovor.
Jaká jste byla školačka, jak jste se učila?
Já jsem se učila dobře, většinou na
samé jedničky. To bylo ale spíše proto,
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že na samé jedničky se učily moje sestry
a já si říkala, že to musím také dodržet.
Jinak jsem do školy ráda nechodila. Trochu jsem se tam nudila.
Dozvěděl jsem se, že jste dělala nebo děláte internetovou designérku, scénáristku, režisérku, muzikantku apod. Co Vás
z toho nejvíce baví nebo bavilo?
Ze všech věcí mne asi nejvíce baví být
maminkou. To mi přijde nejzábavnější.
Ale jinak to, co dělám teď, že točím ﬁlmy a píšu, mě baví nejvíce, protože poznávám nové lidi a zkoumám nové věci.
Předpokládám, že když toho tolik umíte,
tak asi budete hodně vytížená. Máte kromě toho rodičovství ještě na něco čas?
Já mám takové veselé děti, takže se
snažím dělat ty záliby s nimi. Moje děti
mají moc rády hudbu, takže skoro každý večer posloucháme nějakou muziku
a ony u ní tancují. Teď se dokonce začaly učit hrát na různé nástroje. Jinak se jim
snažím ukázat to, co mám ráda, abych to
pak jednou mohla dělat s nimi. Ale kromě toho si ráda večer čtu.

Dále jsem se dozvěděl, že jste dělala překladatelku, kolika jazyky umíte mluvit?
Docela dobře umím mluvit anglicky.
Trochu umím francouzsky, dobře slovensky. To se ale asi nepočítá a pak také trochu umím znakovou řeč. Přeložit knihu
bych si ale trouﬂa pouze z angličtiny.
Prý jste v letech 1995–1996 pracovala pro Ministerstvu zahraničních věcí ČR
jako internetová designérka. Co tato práce obnáší a co taková internetová designérka musí umět?
Tak to bylo v době, kdy internet byl
úplně nová věc a nikdo ho skoro neznal.
My jsme na tom ministerstvu vlastně dělali první oﬁciální stránky ČR. V té době
skoro nikdo nic o tom internetu nevěděl.
Nebyly školy, aby to lidé vystudovali. Já

jsem zkrátka vymýšlela, co na té stránce
bude. Jaká bude její struktura a jak bude
vypadat graﬁcky.
Za Vaši dosavadní kariéru jste nasbírala
mnoho ocenění, kterého z nich si nejvíce ceníte?
To těžko říct. Já si asi úplně nejvíc cením toho, když za mnou někdo přijde
a řekne, že mu můj ﬁlm pomohl, nebo
ho třeba podržel, jako se to stalo dnes. To
je totiž takové konkrétní ocenění, které je
pro mne zajímavější, než když můj ﬁlm
vybere nějaká komise.
Tomáš Brož, žák 7.A,
ZŠ Komenského, Jilemnice
(Tomáš píše články a rozhovory se zajímavými lidmi do martinického zpravodaje,
tvoří školní časopis.)

Vynikající výsledky ČKS SKI žactva!
V letošní sezóně se ukázalo, že máme
velmi nadějné mladé lyžaře.
První vynikající úspěch naši mladí slavili na závodech Českého poháru staršího žactva ve dnech 14.–15. 1. 2012,
kde především starší žákyně obou ročníků ostatním vytřely zrak. Eliška Rysulová
a Dominika Hanušová ovládly celé pole
závodnic, a jak v klasice, tak i v bruslení obsadily obě dvě první místa ve svých
ročnících, dvě druhá místa vybojovala Barbara Kociánová a třetí jim sekundovala Pavlína Votočková (3. a 4. místo). Z chlapců byl nejlepší Jan Kroupa se
svým 6. a 8. místem.
Další úspěchy pokračovaly na Mezinárodních závodech Trofeo Topolino v Itálii,
kde naše barvy reprezentovaly dvě závodnice Dominika Hanušová a Barbara
Kociánová. Dominika nenechala nikoho

na pochybách, že má obrovský talent,
a na trati 4 km volným způsobem zvítězila. Bára Kociánová dosáhla na 4. příčku.
Dalším velkým závodem v sezóně byla
V. Zimní olympiáda dětí, která se konala ve dnech 29. 1. – 3. 2. 2012 v Moravskoslezském kraji. Tyto závody pořádá
Český olympijský výbor a má opravdu
charakter a pravidla OH. Na základě své
výkonnosti a splnění nominačních kritérií se olympiády zúčastnili: Eliška Rysulová, Jan Kroupa a Jakub Kocián. Celkem
naši borci získali 6 medailí. Na olympiádě zářila Eliška Rysulová, která získala
1. a 2. místo v individuálních závodech
a první místo ve štafetě, Jakub Kocián –
2× 3. místo v individuálních závodech
a Jan Kroupa 5. a 14. místo v individuálních závodech a 3. místo ve štafetě za
Liberecký kraj.
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Vítězné družstvo jilemnických žáků (Jeseník).

Při závodech Světového poháru v Novém Městě na Moravě byl vložen závod dvojic nejlepších osmi starších žáků
z obou dvou ročníků. Z našich si tentokrát nejlépe vedl Jan Kroupa ve dvojici
s Petrou Suchou (1. místo), Barbara Kociánová se Šimonem Matějkou (2. místo) a Eliška Rysulová s Janem Lavičkou
(3. místo). Pro děti to byl velký zážitek,
účastnit se takových závodů před tribunami diváků. Mohly se i pohybovat mezi
„velkými“ závodníky a zažít atmosféru.
Vítězné tažení pokračovalo snad nejdůležitějším závodech za sezónu – Mistrovstvím ČR, které se konalo v Jablonci nad Nisou 17.–19. 2. 2012. Z našeho
oddílu startovalo 12 dětí a získali jsme
11 medailí! Ve všech závodech dominovaly dvě naše závodnice Eliška Rysulová (ročník 1999) a Dominika Hanušová
(ročník 1998), které nenašly v žádném
závodě přemožitelky, a obě dvě získaly
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Foto L. Šnebergrová

tři zlaté medaile! Vynikajícím zakončením bylo i skvělé vystoupení naší zlaté
štafety 3×3 km ve složení – Kociánová,
Rysulová, Hanušová. Neuvěřitelné výkony podávali další: Barbara Kociánová –
2. místo ve sprintu, 6. v klasice, 1. místo
v již zmiňované štafetě, dále Pavlína Votočková – 5. místo ve sprintu, 2. místo
v klasice a 2. místo ve štafetě Libereckého kraje a nakonec i Jan Kroupa – 8. místo ve sprintu, 5. místo v klasice a 3. místo
ve štafetě Libereckého kraje. Naše vlastní klubová štafeta kluků ve složení Horáček, Hornig a Hrouda podala maximální
výkon a umístila se na 10. místě.
Dalším vítězným tažením byly poslední závody Českého poháru staršího žactva a Finále náborových závodů mladšího žactva, které se konaly 3.–4. 3. 2012
v Jeseníku. Nejlepší výsledky za oba dva
dny opět podaly Eliška Rysulová a Dominika Hanušová (obě dvě opět 1. místo),

Barbara Kociánová a její bratr Jakub
(oba dva 2. místo) a Pavlína Votočková –
3. místo.
Zde se též vyhlašovalo celkové hodnocení Českého poháru staršího žactva,
kde se závodilo ve 4 kategoriích – chlapci a dívky ročníku 1998 a 1999 (hodnotilo se celkem 6 závodů za zimu), kde náš
oddíl ČKS SKI Jilemnice opětovně zvítězil
se ziskem 1193 bodů před SKI Klubem
Jablonec nad Nisou (809 bodů) a na třetím místě skončil Ski Klub Šumava (738).
Z jednotlivců – Eliška Rysulová –
1. místo, Dominika Hanušová – 1. místo,
Barbora Kociánová – 3. místo, Pavlína Votočková – 3. místo, Jan Kroupa – 6. místo,
Václav Hrouda – 16. místo.
A na závěr: v hodnocení Poháru Libereckého kraje žactva jsme skončili o 12 bodů na 2. místě za Ski Klubem
Jablonec nad Nisou.
Všem závodníkům moc gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci ČKS
SKI Jilemnice, školy i města.
Poděkování patří trenérům – Václavu
Jindřiškovi, PaedDr. Václavu Korbelářovi,

Eliška Rysulová a Dominika Hanušová.
Foto L. Šnebergrová

Věře Štočkové a Jarušce Rezlerové. Bez
nich by takové výsledky nebyly.
PaedDr. Lenka Šnebergrová

Ze závěru lyžařské sezóny…
Úspěšné závody na Hraběnce
V neděli 19. února odpoledne se uskutečnily tradiční a oblíbené Lízátkové závody. Díky výborným sněhovým podmínkám se mohly uskutečnit v Jilemnici na
standardních tratích v areálu Hraběnka.
Zúčastnilo se celkem 182 dětí. Z toho
bylo 78 dětí předškolních a ostatní byly
rozděleny do 10 kategorií 1.–5. třída. Závodilo se při teplotě 0 °C a v závěru při
polojasném počasí. Každý závodník obdržel v cíli kromě tradičního čaje i pěkné

lízátko. Předškolní děti dostaly také účastnický diplom. V 1.–5. třídě bylo vyhlašováno prvních 6 dětí. Dalším závodem
pořádaným „Skijáky“, byl Krajský přebor
25. 2. 2012. Závod proběhl za polojasného počasí, při teplotách okolo nuly na
standardních tratích na Hraběnce. Zúčastnilo se ho 292 závodníků od předžáků až po dospělé. V závěru nás navštívilo
i sluníčko. V závodech se opět projevila
zlepšená výkonnost jilemnických závodníků, kteří výrazně uspěli. Získali jsme
11 vítězství a hodně dalších umístění na
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stupních vítězů a díky tomu jsme se vrátili na první místo v soutěži družstev žáků
Libereckého kraje. To je příslib pro úspěchy v dalších závodech.
Kateřina Svobodová

Úspěchy dorostenců na Mistrovství ČR
Ve dnech 9.–11. března 2012 uspořádal
ČKS SKI Jilemnice Mistrovství České republiky dorostu. Vzhledem k nedostatku
sněhu v Jilemnici se konalo na náhradních tratích ve Vysokém nad Jizerou. Třídenní klání začalo v pátek závodem ve
sprintu, kde se z domácích závodníků
dařilo nejmladšímu z domácích účastníků Martinu Čížkovi, obsadil 2. místo,
ve ﬁnále ho doplnil na 4. místě František Kožnar. Mezi staršími dorostenkami
obsadila výborné 7. místo Míša Vanclová. V sobotu se jel závod volnou technikou s intervalovým startem, titul mistra
republiky získal jilemnický Adam Václavík (starší dorost). Celé klání uzavřely

v neděli týmové štafety dvojic. 3. místa
získaly štafety František Kožnar – Karel
Machač a Petr Plecháč – Adam Václavík.
Celé družstvo dorostu ČKS SKI Jilemnice
předvádělo během celé sezóny vynikající výkony, bohužel domácí mistrovství
republiky nedopadlo přesně podle představ, ale i to ke sportu patří. V hodnocení mistrovství republiky družstev obsadilo
družstvo dorostu 1. místo, a stalo se tak
po družstvu žactva letos druhým týmovým mistrem republiky. Získat oba mládežnické týmové tituly (žactvo a dorost)
se za posledních 15 let nepodařilo v jednom roce žádnému z lyžařských klubů
a jen to podtrhuje stoupající (a dlouhodobou) vynikající úroveň jilemnického lyžování a kvalitu práce s mladými lyžaři na
základní škole a sportovním gymnáziu.
Pro doplnění, již koncem ledna se
konal v Novém Městě na Moravě první
díl Mistrovství ČR dospělých. Závodníci z Jilemnice se opět neztratili. V závodě ve sprintu volnou technikou obsadila

Vítězné družstvo dorostenců – mistři republiky!
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Foto S. Henych

2. místo Lucie Charvátová, která o 14 dní
později jako jediná juniorka reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa v běhu na lyžích v tureckém Erzurum,
a 4. místo Ludmila Horká, druhá za Lucií mezi juniorkami. V druhém závodě na
10 km klasicky Ludmila získala ještě bronzovou medaili. Celé dospělé družstvo drží
v týmovém hodnocení 1. ligy lyžařů opět
vynikající 3. místo za libereckou Duklou
a Novým Městem na Moravě.
Václav Haman – šéftrenér SKI

Jilemničtí lyžaři ovládli anketu
Nejúspěšnější sportovec okresu
Semily na rok 2011
V pondělí 13. února 2012 proběhlo v Semilech v hotelu Golf slavnostní vyhlášení sportovců okresu Semily za rok 2011.
Slavnostní ráz podtrhla i účast předních sportovců a politiků, olympijského

vítěze Imricha Bugára, hejtmana Stanislava Eichlera, poslance a starosty Semil Jiřího Farského, poslance Pavla Ploce
a dalších. Za město Jilemnice se zúčastnila místostarosta Jana Čechová a předseda lyžařského klubu Stanislav Henych.
V letošním roce jsme výrazně uspěli v kategorii mládeže, kde byli vyhlášeni mezi nejlepšími Martin Čížek, Ludmila Horká, Dominika Hanušová a Lucie
Charvátová. V kolektivech potom družstvo dorostenek (Kožnarová, Čechová
a Charvátová) a družstvo starších žáků
(Macháč, Kudrnáč, Čížek). V dospělých
potom štafeta žen (Charvátová, Horká,
Schützová). Velkým úspěchem je potom
ocenění dvou našich trenérů, kteří vychovávají mládež. Oceněni byli Václav Haman a dlouholetý úspěšný trenér žáků
Václav Jindřišek.
Všem oceněným gratulujeme.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Společenský dům Jilm Vás zve…
Úterý 3. 4. 2012, 19.00 hod.
Václav Neckář a Bacily
Vstupné 325/295/275 Kč.
Středa 11. 4. 2012, 20.00 hod., audio sál
Buddhismus diamantové cesty
Téma: Buddhismus jako způsob života
Přednáší: Jan Matuška
Vstupné: 60 Kč, studenti a důchodci
50 Kč.
Pátek 13. 4. 2012, 20.00 hod.
Krakonošův bál
Závěrečný bál pro kurzisty pokračovacích tanečních a tanečních pro dospělé, ale i pro širokou veřejnost. Hraje Duo
Pe. Občerstvení zajištěno. Předprodej

vstupenek – místenek: Informační středisko Jilemnice. Vstupné 100 Kč.
Úterý 17. 4. 2012, 18.00 hod.
Národní parky USA
Z Denveru přes Rocky Mountains, Arches, Zion, Bryce, Monument Valley, Antilop Canyon do Grand Canon. Národní parky USA nám představí Ing. Radko
Chadima z Hradce Králové. Po příletu
do Denveru (stát Colorado) navštívíme
všechny výše uvedené národní parky severozápadu USA. Ve Skalistých horách
jsme po sněhové vánici museli čekat na
rolbu, abychom si již další den užívali
tepla a modré oblohy státu Utah. Nádhera barev Antilopího kaňonu navštíveného
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v době, kdy Slunce stojí v nadhlavníku,
je něco, co není k zhlédnutí nikde jinde
na Zemi. Bizarní pískovcové útvary Bryce
kaňonu či oblouky a mosty Arches umocněné ještě indiánskou rezervací Monument Valley – to je opravdu zážitek, na
který budete ještě dlouho vzpomínat.
V Arizoně bylo až 40 °C, takže sestup
a výstup během jediného dne do Grand
kaňonu nebyla také zrovna snadná záležitost. Vstupné 80 Kč.
Pátek 20. 4. 2012, 19.30 hod.
Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one man
show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví.
Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako Rob Becker – vyprodat divadelní sály v USA stejně jako
ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii – to už chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma. Pojem „sexuální harašení“ se šíří světem z Ameriky.
Ve Spojených státech nehovoří o ženách
či o mužích, ale o „lidských bytostech“,
aby se vyhnuli možnému nařčení z diskriminace toho či onoho pohlaví. Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené
komplikace jsou ovšem vpravdě globální.
Rozumí jim stejně Belgičané jako Kanaďané, Italové jako Nizozemci. Porozumí
jim i Češi? Jistě k tomu přispěje i protagonista 90minutového představení jednoho
herce Jan Holík. Režie: Patrik Hartl. Hudba: David Kraus. Produkce: POINT s. r. o.
Vstupné 330/300 Kč.
Neděle 22. 4. 2012, 14.30 hod.
Polízanice malé čarodějnice
Divadlo Tramtarie
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Kdo by nechtěl umět čarovat? Jenomže kouzel v lexikonu je mnoho a učení…
je prostě učení. Veselá pohádka pro malé
i velké o jedné neposedné kouzelnické
holce, létajícím koštěti, mluvícím havranovi a přetlusté knize kouzel. Pohádka
Divadla Tramtarie pro celou rodinu.
Vstupné 45 Kč.
Čtvrtek 26. 4. 2012, 19.00 hod.
Čtvero ročních období
Hanky Panky – travesti show
Během jediného večera nabitého známými melodiemi tentokrát stihneme prožít hned čtvero ročních období, přesně
tak se totiž jmenuje nová show, ve které
se můžete těšit na známou čtveřici Dolores, Stefany, Soﬁi a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček
a zpěváků. Stolová úprava s možností občerstvení. Vstupné v předprodeji 240 Kč /
na místě 250 Kč.
Pondělí 30. 4. 2012, 19.00 hod.,
Areál u technických služeb
Čarodějnice
Hraje skupina Koneckonců

Připravujeme:
10. 5. 2012, 18.00 hod.
Sýrie – ještě válkou netknutá
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum
Vás provedou napříč celou Sýrií.
14. 5. 2012, 19.30 hod.
Módní přehlídka TS Paul Dance Jilemnice
19. 5. 2012, 8.00–17.00 hod.
Májový jarmark
20. 5. 2012, 10.30 hod.
Kouzelná školka – Michal Nesvadba

Kino 70 Jilemnice v dubnu 2012
3
úterý
17.30 h

KOCOUR V BOTÁCH
Ve ﬁlmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se
zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Režie: Chris
Miller. USA – animovaný – dabing.
Přístupný — Vstupné 65 Kč

10
úterý
19.30 h

GENERACE SINGLES
Svoboda je dnes vnímána jako vyšší hodnota než stabilita… Nemáme takovou
potřebu realizovat se životem v páru… Co všechno způsobuje, že se takto podivně rozhodujeme? A je tomu opravdu tak? Není spíše problémem dneška, že
lidé nemohou někoho najít? Ve ﬁlmu se příběhy hlavních postav ﬁlmu propojují
s názory odborníků na toto téma, které zasahuje do ekonomie, sociologie, psychologie, marketingu, etologie, a hlavně zprostředkovaně nebo přímo do života
každého z nás. Režie: Jana Počtová. ČR – dokumentární.
Přístupný — Vstupné 60 Kč

15
neděle
14.30 h

SOBECKÝ OBR
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Kouzelný dědeček, Sobecký obr, Jak štěňátko dostalo chuť na med a další klasické animované pohádky.
Přístupný — Vstupné 40 Kč

18
středa
19.30 h

KONTRABAND
Chris Farraday, spořádaný otec od rodiny, který se kdysi taky pohyboval za hranou
zákona, když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale dokázal včas
odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal.
A protože nebyl zdaleka tak šikovný a ve strachu před šťárou nechal velkou pašovanou zásilku utopit v moři, jde po něm místní narkomaﬁe v čele s bezohledným Briggsem. Chris má vlastně jen dvě možnosti – buď nechá vlastního švagra
odpravit, nebo se vrátí na místo činu a propašováním velmi problematické zásilky na americkou půdu jeho selhání odpracuje. Režie: Baltasar Kormákur. Hrají:
Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Diego Luna. USA – thriller – titulky.
Do 12 let nevhodný — Vstupné 60 Kč

19
čtvrtek
19.30 h

POUPATA
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila.
Kamila hledí s jistotou do budoucna, a nehodlá si připustit bídu dnešního dne.
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se
o nic. Závislost na výherních automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus
o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě…Režie: Zdeněk Jiráský. Hrají:
Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska. ČR – drama.
Do 12 let nevhodný — Vstupné 60 Kč
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24
úterý
19.30 h

ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní
skupinky vězňů z ruského gulagu. Režie: Peter Weir. Hrají: Jim Sturgess, Collin
Farrell, Ed Harris, Mark Strong. USA/Spojené arabské emiráty – drama – titulky.
Do 12 let nevhodný — Vstupné 65 Kč

26
čtvrtek
19.30 h

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, hvězdy televizního pořadu „Před a po“. Erika má skoro všechno, ale s každým přibývajícím rokem víc
a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán „Dítě“
a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své
vlastní já. Režie: Alice Nellis. Hrají: Ivana Chýlková, Bob Klepl, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojta Kotek. ČR – komedie.
Mládeži přístupný — Vstupné 60 Kč

29
neděle
19.30 h

TOHLE JE VÁLKA!
Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny – Lauren Scottové. Když zjistí, že se oba zamilovali do stejné dívky, jejich přátelství to tak trochu
pokazí. I když se dohodnou, že si půjdou z cesty a Lauren neřeknou, že se znají, nebyli by to správní agenti, aby se vzdali své vysněné dívky tak snadno. Na
řadu přichází série promyšlených špiónských útoků s jediným cílem – co nejvíce
ztrapnit a zkazit rande toho druhého. Režie: McG. Hrají: Tom Hardy, Chris Pine,
Reese Witherspoon, Brendan Meyer. USA – akční komedie – titulky.
Do 12 let nevhodný – Vstupné 60 Kč

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Objednané vstupenky na programy Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do
5 dní od zámluvy, poté budou dány do
volného prodeje. Adresa kina: Kino 70,
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040. Předprodej vstupenek
v pokladně kina půl hodiny před a čtvrt
hodiny po zahájení projekce. Předprodej
na programy SD Jilm je možný i v informačním centru.
Obálka: Foto P. Fišerová. Zadní strana –
z výstavy Veselé Velikonoce, foto V. Kunát.
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NOVINKA PRO ROK 2012!

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI
BAREVNOU REKLAMU
CENA 1 000 Kč vč. DPH
ZA JEDNO ZVEŘEJNĚNÍ
KONTAKT:
zpravodaj@mesto.jilemnice.cz
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Redakce přeje čtenářům radostné velikonoční svátky!

